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Gerçek bir ~ ngiliz beyefendisi olan Prof. Bromley 1913 y~ l~nda Oxford
yak~ nlar~ nda dünyaya geldi ve ünlü Bedford School'da orta ö~renimini
gördükten sonra Oxford Üniversitesi New College'de Yak~ nça~~Tarihi e~itimini tamamlad~. 1939 y~l~ nda ilk kez Liverpool Üniversitesi'nde, Avrupa
Yeniça~~Tarihi dersini vermeye ba~lad~~ ve ayn~~ Üniversite'de ~ngiliz Edebiyat~~ dal~ nda ders veren Jean Roberston'la evlendi. Sava~~y~ llar~nda, Hazine Bakanl~~~'n~ n hizmetinde çal~~t~ ktan sonra 1947-1960 y~ llar~~ aras~nda
ö~renim gördü~ü Oxford Üniversitesi'ne dönerek, Keble College'de tarih
dersi vermeye ba~lad~ . Bu arada 1950-1975 y~ llar~~ aras~ nda E.H. Kossman'la birlikte editörlü~ünü yapt~~~~5 ciltlik "Britain and the Netherlands"
adl~~ kitab~~ yay~ nland~. 1960-1977 y~ llar~~ aras~nda Southampton Üniversitesi'nin The Faculty of Arts'~ n Tarih departman~ na Yak~nça~~Tarihi Profesörü olarak atand~. Atanm~~~ oldu~u Üniversite'nin "The Faculty of
Arts"~n da uzun y~ llar Dekanl~~~ n~~ ve ayn~~ zamanda Tarih Bölümünün
de Ba~kanl~~~ n~~ üstlendi. 1977 y~l~ nda sa~l~ k nedeninden dolay~~ Üniversite'den emekli oldu. 1970 y~l~ nda "New Cambridge Modern History", cilt
VI'n~ n, yine çok de~erli rahmetli hocam Prof. Dr. Akdes Nimet Kurat'la
beraber editörlü~ünü yapt~ . Esasen Prof. Bromley'in Türk tarihçileri ile
tan~~mas~~ ve Türklere olan yak~ nl~~~ n~ n Prof. Akdes Nimet Kurat hoca ve
ayn~~ tarihlerde Türkçe metinlerinin okunmas~nda ve çevirisinin yap~ lmas~ nda Prof. Bromley'e yard~ m eden, çok sayg~~ duydu~um büyük dost, elit
insan, Say~ n Nermin (Menemencio~lu) Streater'~~ tan~d~ ktan sonra ba~lad~~~n~~ san~yorum.
1976 y~l~ nda sava~~gemilerinin doküman serilerini "Navy Record Series of the Manning of the Royal Navy: Selected Public, Pamplets", 16631773'te yay~ nland~~ ve 1976 tarihinden sonra, k~ rk~ n üzerinde olan ara~t~ rmalar~n~~ kitap halinde toplamaya çal~~ t~ ; fakat kitab~n~ n bas~ld~~~ n~~ göremeden 17 Nisan 1985 tarihinde gözlerini hayata yumdu. Ölümünden sonra, "The Hamledon Press (London)" taraf~ ndan yay~ nlanan "Corsair and
Navies, 1660-1760" ba~l~kl~~ kitab~, 1978 ~ubat ay~ nda yay~ nland~. Son çal~~malar~ n~, adeta zamanla ve hastal~~~~ile yar~~arak bitirip çok sevdi~i
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meslekta~lar~ na son arma~an~~ olan kitab~ n~~ b~ rakt~ . Onun dopdolu ya~am~~
hep insanlar içindi. Bütün insanlar~~ milliyet ve ~ rk fark~~ gözetmeden severdi. Tarihçili~ i kendisine meslek edinecek yeni ö~ rencilere "Tarihçiler,
mutlaka hayat~~ sevmek zorundad~ rlar" "Historians are, or should be, lovers of life" derdi.
Gerçekten kendisi de ya~ama sevinci ve insan sevgisi ile dolu bir tarihçiydi. Alçak gönüllü ve çok titiz ara~t ~ rmac~~ olmas~ na ra~men ö~rencilerine kar~~, son derece ~etkatli ve toleransl~yd~. Onlar~~ bitmeyen bir sab~ rla
izlerdi ve "geçmi~, ya~ayana alçak gönüllülük ho~ görü ve anlay~~~konular~ nda gerekli dersleri verdi~i sürece ölmü~~say~ lmaz" derdi.
Bu derece insanlara yak~ n, nazik ve anlay~~l~~ olmas~ na ra~men, o daima yak~ n dostluk içinde, incitmeyen, mesafesini ayarlamas~ n~~ bilen engin
bir insand~. Daima dü~ünen, okuyan ve bir ~eyler bulmak için kendisiyle
yar~~an bir bilim adam~ yd~.
~~te bu engin bilim adam~yla çal~~may~~ bana, yine çok sevdi~im ve
sayd~~~ m rahmetli hocam Prof. Dr. A.N. Kurat önermi ~ti. Kurat hoca
~öyle demi~ ti: Southampton Üniversitesi'nde, Türk tarihine ve Türklere
kar~~~ilgi duyan Prof. Bomley var, neden oraya gitmiyorsun?".
Hocam~ n önerisini tutup doktora ö~rencisi olarak Southampton Üniversitesi'ne kabul edildi~imde, Prof. Bromley, Fakülte'nin Dekan~~ ve ayn~~
zamanda departman ba~kan~yd~. Ö~rencilerle çok yak~ ndan ilgilenirdi.
Sanki tüm ö~rencilerin görünmeyen velisi, yabanc~~ uyruklu ö~rencilerin
babas~~ gibi güven verirdi insana.
~ lk kar~~ la~mam~ zda, Türk Devleti'nin burslu ö~rencisi oldu~umu duyunca çok sevindi, co~ ku ile yan~ nda oturan Mr. Paylowitch'e dönerek
"görüyor musun Stevan Atatürk'ün program~ n~~ yeniden ele alm~~lar, Sosyal Bilimlerde doktora yapt~ rmak üzere d~~ar~ ya ö~renci gönderiyorlar, bu
Türkiye için ne kadar iyi bir program, hiç ~üphe yok ki, Türkiye'nin geli~mesi h~ zlanacakt~ r", demi~ti.
Yine birgün söz aras~ nda hiç unutmam ~öyle demi~ti. "Türkler bamba~ ka özellikleri olan bir millet. Akdeniz ve Ortado~u ülkesi olarak hepsinden ba~ka bir yap~ya ve özelli~e sahipler. Bununla birlikte, bir Akdeniz
ülkesinin bütün özelliklerini ta~~ makla beraber daha içine kapan~ k daha
sessiz ve sakin, ancak ne yapt~ klar~ n~~ bilen bir ulusal karakterleri var" ve
Prof. Bromley sözlerine ~öyle devam etmi~ ti; "Bu yönünüzle ve tarihsel geli~ iminizle izin verirseniz ben size Akdeniz'in Anglo-Sakson'u diyece~im."
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~ nsan sevgisi ile dolu olan o büyük hoca, 1971 y~ l~ nda meslekta~~~ve
arkada~~~olan Prof. Dr. Akdes Nimet Kurat hocan ~ n ölümü haberini verirken; ~ngiliz ulusuna özgü so~ukkanl~ l~~~~unutup kötü haberi bana iletirken kendini tutamay~ p a~l~yordu. Gözlerini benden kaç~ rmaya çal~~~ rken
elinde tuttu~u lacivert beresi ile ya~larm~~ silip ~öyle diyordu; "Ikimizin
büyük dostu, tarihçilerin her zaman anaca~~~Prof. Kurat art~ k yok, ama
~unu inan~yorum ki onun geriye b~ rakt~~~~yeti~mi~~Türk tarihçileri ve
dünyan~ n her yan~ nda onu tan~yanlar onu daima anacak".
Inan~ lmayacak bir ~eydi. Koskoca hoca dünyan~ n öbür ucundaki meslekta~~ n~ n ölüm haberi için a~l~yordu.
Dostlu~u, alçakgönüllülü~ü ve engin bilgisiyle ö~rencilerine ellerini
uzat~ rken sab~ rla onlar~~ izler, cesaret verir ve çal~~ ma güçlerini art~ r~ rken,
onurland~ rmay~~ hiç unutmazd~ .
Ma~rur duru~ lu, alçakgönüllü, engin bilgili, insan sevgisi ile dolu
büyük hoca, seni ne anlatmaya, ne tarif etmeye yetecek kadar gücüm var,
sen ö~rencilerine ve insanl~~a daima iyi örnek oldun, pek çok ~ey verdin.
Bütün bu iyiliklerin, güzelliklerin ve bilgilerin için yürekten te~ekkürler.
Yerinde rahat uyu.
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